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Stroken, banen en plekken....? 

‘Voorkomen en genezen’

Allemaal 

aaltjes..?



Waar gaan we het over hebben:

 Inleiding, BodAcom, Nemacontrol.

Meloidogyne (Wortelknobbelaaltjes).

M. chitwoodi algemeen, feiten en 

nieuws.

M. chitwoodi gevonden, wat nu..?

Stroken banen en plekken…



Bodem Advies Compleet

• Advisering op het gebied van nematoden(alen).

• Het ontwikkelen en opstellen van 

vruchtwisselingschema’s.

• Advisering en begeleiding bij het officiële traject van 

nematoden.

• Aanvraag van het officiële aardappelmoeheid onderzoek.

2014 Oprichting BodAcom.

2015 BodAcom mede eigenaar Nemacontrol VOF.

BodAcom advies afdeling binnen Nemacontrol VOF.

Bemonstering  Onderzoek          Advies  



2001 Oprichting Nemacontrol.

• Bemonstering en onderzoek op aardappelcystenaaltjes

(ACA) bietencystenaaltjes (BCA).

• Bemonstering en onderzoek op PPA (Plant parasitaire alen).

• Bemonstering en onderzoek op stengelaal en witrot (ASLN 

erkenning).

• Bemonstering en onderzoek op longidorus en xiphinema

(ASLN erkenning).

Actief in heel Nederland.

2015 BodAcom advies afdeling binnen Nemacontrol VOF.

Nematologisch laboratorium; bemonstering en analyse.



Aaltjes, soms ook nuttig...

2-20 miljoen alen per m2

circa 1000 soorten in Nederland bekend

> 150 plantenparasitair

> 20 van economisch belang

overige alen: nuttige rol in mineralencylus 



Wortelknobbelaaltjes (WKA)

• Meloidogyne naasi

(graswortelknobbelaaltje)

• Meloidogyne hapla

(noordelijk wortelknobbelaaltje)

• Meloidogyne chitwoodi

(maiswortelknobbelaaltje)

Q-organisme

• Meloidogyne fallax

(bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje)

Q-organisme

• Meloidogyne minor



1949: Noordelijk WKA, M. hapla

1965: Gras WKA, M. naasi

1980: Maïs WKA, M. chitwoodi

1996: Bedrieglijk Maïs WKA, M. fallax

2002: Meloidogyne minor 

Wortelknobbelaaltjes (WKA), 

wanneer ontdekt..



M. hapla algemeen

Probleem:

• Schade in o.a. aardappel, peen, biet, ui, erwt, witlof 

• Veel waardplanten

• Snelle vermeerdering (tot 3 generaties per jaar)

• Meerdere pathotypen.

• Voornamelijk lichte gronden

Maatregelen:

• Goed bouwplan (zorgvuldige keuze in gewasvolgorde)

• Bij alleen M. hapla; grassen/granen/bollen in bouwplan

• Zwarte braak (sterke afname zonder waardplanten)

• Laat zaaien/planten

• Korte teelten

• Grondontsmetting/ inundatie 

• Granulaten



M. naasi algemeen 

Probleem:

• Schade in grassen/granen (vooral in combi met lage pH), ui en biet

• 1 generatie per jaar

• Komt voor op zand- en dalgrond maar ook op kleigrond

M. naasi is het minst schadelijke aaltje voor de landbouw

Maatregelen:

• Goed bouwplan 

• Zwarte braak (sterke afname zonder waardplanten)

• Telen niet waard-gewas; erwten, bonen, koolsoorten

• Laat zaaien/planten

• Korte teelten

M. Hapla en M. naasi eigenlijk tegenpolen..



M.chitwoodi/ M.fallax algemeen 

Probleem:

• Schade in o.a. aardappel, peen, schorseneer, erwt 

• Veel waardplanten

• Snelle vermeerdering (tot 3 generaties per jaar)

• Voornamelijk lichte gronden.

• Quarantaine organisme (NVWA wijst na vondst besmette 

gebieden aan)

Maatregelen:

• Goed bouwplan

• Zwarte braak (sterke afname zonder waardplanten)

• Laat zaaien/planten

• Korte teelten

• Grondontsmetting/ inundatie 

• Granulaten



M.chitwoodi/ M.fallax nieuws 

 In 2018 zijn er landelijk 2408 percelen pootgoed geteeld binnen de M. 

chitwoodi cirkels (2017 waren dit 2197 percelen), 4 jaar geleden 1100 

percelen, een verdubbeling in 4 jaar!

 Aantallen hectaren besmet met M. chitwoodi/ M. fallax NOP. Melo 

intensief onderzocht door Nemacontrol:

2017: 1350 hectare onderzocht, 83 hectare besmet: 6,2 % 

2018; 1550 hectare onderzocht,119 hectare besmet 7,7 %

 Waarschijnlijk verschillende pathotypen. 

 Komt voor/ kan leven op gronden tot ongeveer 42 % afslibbaar

 De wintersterfte wordt op dit moment onderzocht, hier lijken ook nog 

nieuwe resultaten uit voort te komen



M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

Is er in een vrijwillig onderzoek M. chitwoodi aangetroffen…

Is er M. chitwoodi op / in de knol waargenomen,

of 

Twee Praktijkproblemen..

Wat nu..?



M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

M. chitwoodi op / in de knol waargenomen, 

Besmettingsgraad in het perceel is dan al vaak erg hoog.

Verdenking bevestigen middels een knol en of grondonderzoek. 

Laat indien mogelijk een Melo- intensief onderzoek uitvoeren om de 

besmetting in kaart te brengen. 



M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

M. chitwoodi gevonden in een grondonderzoek, 

Let op de bemonsteringsmethode.

Let op het tijdstip van de monstername.



Hoe nu verder.. Voorbeeld situatie

Stappenplan, 

Onderzoeken

Inventarisatie kavel (bedrijf). 

Is de grond bont (Bijvoorbeeld zavel met zandkoppen) of is de 

grond egaal.

Wat is de afslibbaarheid?

In kaart brengen van het huidige bouwplan.

Aan de hand van de verzamelde gegevens een bouwplan 

samenstellen. 2 sporenbeleid.

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

1

2

3

4



Hoe nu verder..

Stappenplan, 

Onderzoeken

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

1

2

3

4



Onderzoek AMI+WKA

Intensieve bemonstering: AMI-100

1 submonster per ha voor analyse WKA

Inclusief incubatie-onderzoek

Na aardappel hoge pakkans (sterke vermeerdering)

Bemonstering voor 15 november: 95% pakkans.
(door wintersterfte snelle afname pakkans(is op dit moment in onderzoek))

Uitslag per ha voor alle soorten WKA
(chitwoodi – fallax – hapla – naasi)

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?



Onderzoek AMI+WKA
Intensieve bemonstering: AMI-100

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

8,4 kg grond per hectare, 80% 

detectiekans. Soortbepaling per 

haard.



Onderzoek AMI+WKA

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

1 submonster per ha voor analyse WKA

Uitslag op M. chitwoodi, M. fallax, 

M. hapla, M. naasi



M.chitwoodi gevonden WAT NU..?
Onderzoeken. 

Het betreft hier één besmetting 

met M. chitwoodi, en een lichte M. 

hapla besmetting.

108 meter vanaf 

voorkant, 36 meter breed

Vrijwillig intensief Meloïdogyne 

onderzoek, uitgevoerd na de 

aardappeloogst.
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Hoe nu verder.. Voorbeeld situatie.

Stappenplan, 

Onderzoeken

Inventarisatie kavel (bedrijf). 

Is de grond bont (Bijvoorbeeld zavel met zandkoppen) of is 

de grond egaal.

Wat is de afslibbaarheid?

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

1

2

3

4



M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

Inventarisatie van het bedrijf

We gaan in overleg met de teler.

Het gaat hier om grond met een afslibbaarheid van tussen 

de 5% en 15%. Gemiddeld tot laag organische stof gehalte

De grond is vrij egaal (geen zandkoppen).
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Hoe nu verder.. Voorbeeld situatie

Stappenplan, 

Onderzoeken

Inventarisatie kavel (bedrijf). 

Is de grond bont (Bijvoorbeeld zavel met zandkoppen) of is de 

grond egaal.

Wat is de afslibbaarheid?

In kaart brengen van het huidige 

bouwplan.

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

1

2

3

4



Naar aanleiding van het overleg wordt het huidige bouwplan in kaart 

gebracht.

In kaart brengen van het huidige 

bouwplan
3

Bouwplan Boer 1

perceel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Tulp Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe peen Aard

1 Tulp Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe peen Aard

2 Witlof Aard Tarwe peen Aard Zaaiui Witlof Aard

2 Witlof Aard Tarwe peen Aard Zaaiui Witlof Aard

3 Aard Tarwe peen Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe

3 Aard Tarwe peen Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe

4 Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe peen Aard Zaaiui

4 Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe peen Aard Zaaiui

5 Zaaiui Bieten Aard Tarwe peen Aard Zaaiui Witlof

5 Zaaiui Bieten Aard Tarwe peen Aard Zaaiui Witlof

6 Tarwe Bieten Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe peen

6 Tarwe Bieten Aard Zaaiui Witlof Aard Tarwe peen

Opm: Verleden Gladiool geteeld.



We maken nu een schema met daarin het bouwplan en de 

vermeerdering van de soorten.  

We nemen alle soorten aaltjes mee die te verwachten zijn in deze 

grondsoort.

In kaart brengen van het huidige 

bouwplan

In het schema is goed te zien welke 

alensoort in de toekomst tevens 

problemen kan gaan geven..

3

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 Tarwe ++ +++ - ++ ++

3 peen ++ ++ ++ ++ ++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Actuele vruchtopvolging Boer 1

Meloidogyne(para)trichodorus



Hoe nu verder.. Voorbeeld situatie

Stappenplan, 

Onderzoeken

Inventarisatie kavel (bedrijf). 

Is de grond bont (Bijvoorbeeld zavel met zandkoppen) of is de 

grond egaal.

Wat is de afslibbaarheid?

In kaart brengen van het huidige bouwplan.

Aan de hand van de verzamelde 

gegevens een bouwplan 

samenstellen. 2 sporenbeleid.

M.chitwoodi gevonden WAT NU..?

1

2

3

4



Aan de hand van de verzamelde 

gegevens een nieuw bouwplan 

samenstellen.

Spoor 1

We gaan het bouwplan zo aanpassen zodat de M. chitwoodi 

zich in dit bouwplan minder goed kan ontwikkelen en 

vermeerderen.

Twee sporen 

4

Spoor 2

We gaan het besmette perceel gedeelte aanpakken waar de 

M. chitwoodi daadwerkelijk gevonden is.

Het doel is om de beste uitgangsituatie te creëren voor de 

start van de aardappelteelt!



SPOOR 1

Een nieuw bouwplan samenstellen

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 Tarwe ++ +++ - ++ ++

3 peen ++ ++ ++ ++ ++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Actuele vruchtopvolging Boer 1

Meloidogyne(para)trichodorus

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 peen ++ ++ ++ ++ ++

3 Lelie - - - - +++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Nadeel; geen graan in het bouwplan. Voordeel compensatie van de vermeerdering op peen 

OPTIE 1 vruchtopvolging Bouwplan Boer 1

(para)trichodorus Meloidogyne



SPOOR 1

Een nieuw bouwplan samenstellen

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 Tarwe ++ +++ - ++ ++

3 peen ++ ++ ++ ++ ++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Actuele vruchtopvolging Boer 1

Meloidogyne(para)trichodorus

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 Tarwe ++ +++ - ++ ++

3 Tulp + + - - ++

NT Bladram + ++ ++ -R +++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Nadeel; geen peen! Bladrammenas als nateelt.

Optie 2 vruchtopvolging Bouwplan Boer 1

(para)trichodorus Meloidogyne



Aan de hand van de verzamelde 

gegevens een nieuw bouwplan 

samenstellen.

4

Spoor 1

Tevens is het raadzaam om rekening te houden met de nateelt(en).

Bij M. chitwoodi is bladrammenas is een goede en veilige keus.

Mengsel van bladrammenas (resistent) en vlas is een veilige keus indien 

er een mengsel ingezaaid moet worden.

Engels raaigras kan een goede tweede keuze zijn. De afbraak zal niet te 

vergelijken zijn met bladrammenas (resistent)

Is er sprake van meerdere schadelijke alen in het perceel dan is een 

afwisseling van groenbemesters raadzaam, naar een gevoelige teelt 

toewerken.



Een nieuw bouwplan samenstellen

Het perceelsgedeelte wordt behandeld met voldoende buffer: 

SPOOR 2 

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 Tarwe ++ +++ - ++ ++

3 peen ++ ++ ++ ++ ++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Actuele vruchtopvolging Boer 1

Meloidogyne(para)trichodorus

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 stamslaboon ++ +++ +++ -R +++

3 Tulp + + - - ++

NT INUNDATIE ? ? - -? -

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 ZA ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

INUNDATIE na tulpen. Zeer goede ervaringen met bestrijding van M. chitwoodi.

Optie 1 vruchtopvolging Bouwplan Boer 1 Chitwoodi plek

(para)trichodorus Meloidogyne

Let op: Geen pootgoed teelt na de 

bestrijdingsmaatregelen (op besmet perceel 

(gedeelte)). Consumptie wordt geadviseerd. 

We weten immers nog niet hoe laag de M. 

chitwoodi besmetting is



Een nieuw bouwplan samenstellen

Het perceel gedeelte wordt behandeld met voldoende buffer: 

SPOOR 2 

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 Tarwe ++ +++ - ++ ++

3 peen ++ ++ ++ ++ ++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 Zaaiui ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

Actuele vruchtopvolging Boer 1

Meloidogyne(para)trichodorus

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 vlas + ? + - ++

3 Lelie - - - - +++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

5 ZA ++ - + + +++

6 Witlof +++ ++ ++ + ++

OPTIE 2 vruchtopvolging Bouwplan Boer 1 Chitwoodi plek

(para)trichodorus Meloidogyne

Let op: Geen pootgoed teelt na de 

bestrijdingsmaatregelen (op besmet perceel 

(gedeelte)). Consumptie wordt geadviseerd. 

We weten immers nog niet hoe laag de M. 

chitwoodi besmetting is



Spoor 2; er kan gekozen worden voor verschillende 

opties om het besmette perceel gedeelte  (of volledige 

perceel) te bestrijden. Enkele voorbeelden:

•Inundatie (12 weken, hoge temperatuur), goede 

resultaten en steeds meer/ beter praktisch uitvoerbaar. 

•Ontsmetten, goede werking, geringe diepte en 

gebonden aan bepaalde perceel grootte.

•Biofumigatie, wisselende resultaten, hoge kosten.

•Zwarte braak.

•Gewassen telen die geen waardplant zijn, of een 

resistentie hebben.  

Aan de hand van de verzamelde 

gegevens een nieuw bouwplan 

samenstellen



Nu de praktijk.. Bouwplan voorbeeld 

1 op 3 aardappelteelt 

Afsibbaarheid: 15% - 20%

Humus: 2,5% 3%

Egaal, geen zandkoppen

Percelen 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1A peen Aard Z gerst ZA Aard bieten

1B ZA Aard bieten peen Aard Z gerst

2A bieten peen Aard Z gerst ZA Aard

2B Z gerst ZA Aard bieten peen Aard

3A Aard Z gerst ZA Aard bieten peen

3B Aard bieten peen Aard Z gerst ZA



Afsibbaarheid: 15% - 20%

Humus: 2,5% 3%

Egaal, geen zandkoppen

Nu de praktijk.. Bouwplan voorbeeld 

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 z. gerst ++ +++ - + ++

NT IR gras +++ +++ - +++ +++

3 ZA ++ - + + +++

NT g. mosterd + +++ + ++ +++

4 Aard + +++ +++ +++ +++

5 Bieten +++ +++ +++ + +

6 peen ++ ++ ++ ++ ++

Actuele vruchtopvolging 

(para)trichodorus Meloidogyne

Kans op schade door trichodoriden lijkt een aandachtspunt. Door 

de hoogte van de afslibbaarheid zal dit mee vallen.

Let op de nateelten van Italiaans raaigras en gele mosterd.

Let op de peenteelt voorafgaand aan de aardappelteelt.



Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 z. gerst ++ +++ - + ++

NT IR gras +++ +++ - +++ +++

3 Zaaiui ++ - + + +++

NT g. mosterd + +++ + ++ +++

4 Aard + +++ +++ +++ +++

5 Bieten +++ +++ +++ + +

6 peen ++ ++ ++ ++ ++

Actuele vruchtopvolging 

(para)trichodorus Meloidogyne

Jaar Gewas Soort nematode, vermeerdering:

Pratylenchus

Teres Pachydermus Hapla Chitwoodi Penetrans

1 Aard + +++ +++ +++ +++

2 vlas + ? + - ++

NT Bladramm + ++ ++ -R +++

3 Zaaiui ++ - + + +++

NT Bladramm + ++ ++ -R +++

4 Aard + +++ +++ +++ +++  

NT ER gras +++ +++ - + +

5 peen ++ ++ ++ ++ ++

6 Bieten +++ +++ +++ + +

Optie vruchtopvolging 

(para)trichodorus Meloidogyne

Nu de praktijk.. Bouwplan voorbeeld 

Zomergerst verruilen voor vlas, nateelt i.p.v. italiaans raaigras nu 

engels raaigras en bladrammenas (resistent).

Peen voorafgaand aan de aardappelteelt groot risico, peen nu na 

de aardappelteelt geplaatst.

Na uien i.p.v. gele mosterd toch proberen om bladrammenas 

(resistent) te zaaien.



Met dit als resultaat!

Bedankt voor uw aandacht!


